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Instrução Normativa PROEN nº 007, de 30 de dezembro de 2015. 

 

Regulamenta a cobrança de multa no atraso 

da devolução de materiais no Sistema de 

Bibliotecas do IFRS – SiBIFRS e revoga a 

Instrução Normativa PROEN nº 001, de 18 

de março de 2014. 

 

O Pró-Reitor de Ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Sul - IFRS, no uso de suas atribuições legais, resolve: 

 

 Art. 1º Estabelecer as normas para cobrança de multa no atraso da devolução de 

materiais no Sistema de Bibliotecas do IFRS – SiBIFRS, conforme Art. 16 da Instrução 

Normativa/ PROEN nº 03, de 19 de setembro de 2013. 

 

 Art. 2º As bibliotecas dos campi do IFRS adotarão a cobrança de multa por 

meio de Guia de Recolhimento da União - GRU. 

 Art. 3º Será cobrada multa por atraso de material no valor de R$1,00 (um real) 

por obra e por dia de atraso. 

 Parágrafo único. Fica estabelecido o teto equivalente a 05 (cinco) vezes o valor 

da multa, para fins de empréstimo e geração de GRU. 

 Art. 4º Os finais de semana (sábados e domingos) e/ou feriados serão 

considerados dias de atraso, exceto quando a devolução deva ocorrer nestes dias. 

 Parágrafo único. Quando a data de devolução ocorrer em finais de semana e/ou 

feriados, a devolução fica automaticamente condicionada ao primeiro dia útil após. 

 Art. 5º O usuário com débito ficam impedidos de realizar empréstimos de 

materiais na biblioteca. 

 Art. 6º Os procedimentos necessários para pagamento das multas estarão 

descritos na página do SiBIFRS. 

 Parágrafo único. O usuário deverá entregar o comprovante de pagamento na 

biblioteca do campus, para que seja providenciada a baixa da multa no sistema.  



 Art. 7º O valor da multa poderá ser convertido em doação de livro(s), conforme 

a avaliação do(a) bibliotecário(a) lotado(a) no campus. 

 Art. 8º O valor da multa poderá ser reajustado anualmente. 

 Art. 9º Os casos omissos serão analisados pela Pró-Reitoria de Ensino. 

 Art. 10 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Amilton de Moura Figueiredo 

Pró-Reitor de Ensino 

Portaria nº 178/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A via original encontra-se assinada e arquivada na Pró-reitoria de Ensino. 


